
ŀ          ْـالدةُمناِضوالن ةُح  
  ِةواِضحِة الْاغَبلَِد الْاِعوقَِب

  
  
  
  تصنيف

  صاحل بن عبد اهللا محد العصيمي
  غفر اهللا له ولوالديه وملشاخيه وللمسلمني

  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
هد احلمد هللا الَّذي أنزل على عبده الكتاب، فأقعد ببيانه بالغة أويل األلباب، فأش            

أنَّ اهللا حق، وأنَّ الكتاب حق، وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله جاءنا بالبينات واهلـدى               
ودين احلق.  

  :أما بعد
ما نسج منها وفق صناعة التعليم، : فإنَّ أنفع الكتب يف غرس العلوم وتنمية املدارك

  .لسهولة عباراا، ووضوح مقاصدها
    تناوله يف هذه األزمنة          وملَّا كان علم البالغة مم دفيه تصنيف املختصرات، وبع ا عز

، ومجعها يف صـعيٍد     »كتاب البالغة الواضحة  «قصدت إىل اقتناص قواعد     = املتأخرات  
واحٍد، معيدا ترتيبها بتقدمي علم املعاين فالبيان مثَّ البديع، متابعا ألفاظها حذو القُذَّة بالقُذَّة؛ 

  . لتكميل تقريبها، وأثبت يف احلواشي ما علِّق عليهاإال ما البد منه
حترير الـصياغة   «ومل أزد شيئًا فيها إالَّ مقدمة يف الفصاحة والبالغة، حولتها من            

  .؛ لتكون مدخالً كرميا هلذه القواعد»ملقاصد دروس البالغة
ـ  الو الغِة الب قواعِدبحة  الناضونة  داملُ«: وقد مسيت هذا املختصر اللَّطيف     ، »حةاِض

  .فنفع اهللا ا كأصلها وزيادة
  

  وكتبه
  صاحل بن عبد اهللا محد العصيمي
  ليلة اجلمعة الرابع من شهر شوال

  سنة أربٍع وعشرين بعد األربعمائة واأللف
  بالكويت العامرة



  مقدمةٌ 
  يف الفَصاحِة والبالغِة

  .لظُّهوِرالفَصاحةُ يف اللُّغِة تنِبئُ عن البياِن وا
  .وتقع يف االصطالِح وصفًا للكلمِة والكالِم واملتكَلِِّم

  :سالمتها من: ففصاحةُ الكلمِة
  .تنافُِر احلروِف، وخمالفِة القياِس، والغرابِة

  .وصف يف الكلمِة يوِجب ثقَلَها على اللِّساِن، وعسر النطِق ا: فتنافُر احلروِف
  .مِة غري جاريٍة على القانوِن الصريفِّكونُ الكل: وخمالفةُ القياِس

  .كونُ الكلمِة غري ظاهرِة املعىن: والغرابةُ
  :سالمته من: وفصاحةُ الكالِم

  .تنافُِر الكلماِت جمتمعةً، ومن ضعِف التأليِف، ومن التعقيِد، مع فصاحِة كلماِتِه
ِثقَلَه على اللِّسا: فالتنافُر وِجبيف الكالِم ي طِق بهوصفالن سرِن وع.  

  .كونُ الكالِم غري جاٍر على القانوِن النحوي املشهوِر: وضعف التأليِف
عقيداللة على املعىن املراد: والتالد خفي أن يكونَ الكالم.  
إما من جهِة اللَّفِظ؛ بسبِب تقدٍمي أو تأخٍري أو فَصٍل، ويـسمى تعقيـدا              : واخلفاُء

الفظي.  
وإما ِمن جهِة املعىن بسبِب استعماِل جمازاٍت وكناياٍت ال يفهم املراد ا، ويسمى             

  .تعقيدا معنويا
ملَكةٌ يقتدر ا على التعبِري عن املقصوِد، بكالٍم فصيٍح، يف أي           : وفصاحةُ املتكلِّم 

  .غرٍض كان

  .الوصولُ واالنتهاُء: والبالغةُ يف اللُّغِة
  .قع يف االصطالِح وصفًا للكالِم واملتكلِِّموت

  .مطابقته ملقتضى احلاِل، مع فصاحِتِه: فبالغةُ الكالم
 هو األمر احلاملُ للمتكلِِّم، على أن يوِرد عبارته علـى           -ويسمى باملقام -واحلالُ  
  .صورٍة خمصوصٍة

ةُ اليت تورد عليهـا      هو الصورةُ املخصوص   -ويسمى االعتبار املناسب  -واملقتضى  
  .العبارةُ

ملَكَةٌ يقتدر ا على التعبِري عن املقصوِد بكالٍم بليٍغ، يف أي غرٍض : وبالغَةُ املتكلِّم 
  .كانَ

           عقيـدـأليِف والتالت فعرِف، وضبالذَّوِق، وخمالفةُ القياِس بالص نافُرالت عرفوي
 بكثرِة االطِّالِع على كالِم العرِب، والتعقيد املعنـوي بالبيـاِن،           اللَّفظي بالنحِو، والغرابةُ  

  .واألحوالُ ومقتضياتها باملعاين



علم املعاين:  األولُالفن  
  :وفيه أربعون قاعدة، منثورة يف ستة أبواب

  .تقسيم الكالم إىل خٍرب وإنشاٍء: الباب األول
  .اخلرب: الباب الثَّاين
  .شاءاإلن: الباب الثَّالث
  .القصر: الباب الرابع
  .الفصل والوصل: الباب اخلامس
  .اإلجياز واإلطناب واملساواة: الباب السادس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

األولُالباب  :وإنشاٍء إىل خٍرب الكالِمتقسيم .  
  : وىل اُألالقاعدةُ

  :خبر وِإنشاٌء: الكالم قسمان
ه ِإنه صادق ِفيِه أَو كاذب، فِإنْ كانَ الكالم مطَابقًا          فاخلَبر ما يِصح أَنْ يقَالَ ِلقَاِئلِ     

  .للواِقع كان قاِئله صاِدقًا، وِإنْ كانَ غَري مطَابٍق لَه كان قاِئلُه كاذبا
ِفيِه أَو كاِذب اِدقص هقَالَ ِلقَاِئِلِه ِإنأَنْ ي ِصحاُء ما ال يشواِإلن.  

  : القاعدةُ الثَّانيةُ
محكوم عليه، ومحكوم بِه، ويسمى : لِّ جملٍة ِمن جمِل الْخبِر واِإلنشاِء ركْنانلك

، وما زاد علَى ذلك غَير الْمضاِف ِإلَيِه والصلَِة فَهو          )2( مسندا )1(اَألولُ مسندا ِإليِه، والثَّاين   
د3(قَي(.  

                                      

  .الفاعل، ونائبه، واملبتدأ الذي له خرب، وما أصله املبتدأ كاسم كان وأخواا: مواضع املسند إليه )1(
التام، واملبتدأ املكتفي مبرفوعه، وخرب املبتدأ، وما أصله خرب املبتـدأ كخـرب كـان            مواضع املسند هي الفعل      )2(

  .وأخواا، واسم الفعل، واملصدر النائب عن فعل األمر
  .القيود هي أدوات الشرط، والنفي، واملفاعيل، واحلال، والتمييز، والتوابع، والنواسخ )3(



اين الثَّالباب :اخلرب  
   اخلِربن إلقاِء ِمضرالغ:  األولُالفصلُ

  : القاعدةُ األوىل
  :اَألصلُ يف اخلَرب أن يلقَى َألحِد غَرضين

  .ِإفَادةُ املخاطَِب احلُكْم الذي تضمنته اجلُملَةُ، ويسمى ذلك الْحكْم فَاِئدةَ اخلَرب: أحدمها
  .املٌ باحلكِْم، ويسمى ذلك الزم الفاِئدِةِإفادة املخاطَِب أَنَّ املتكلِّم ع: واآلخر
  : القاعدة الثَّانية

اِالسـِترحام، وِإظْهـار    : قَد يلْقَى اخلَبر َألغْراٍض أُخرى تفْهم ِمن السياق، ِمنها        
ي واِجلدعواحلَثُّ على الس ،ِر، والفَخرسحالت ِف، وِإِظهارعالض.  

  : لثةالقاعدة الثَّا
  :ِللْمخاِطِب ثَالَثُ حاالت

أَن يكونَ خاِلي الذِّهِن ِمن احلُكِْم، ويف هذه احلاِل يلْقَى ِإلَيِه اخلبر خاليـا              : اُألوىل
  .ِمن أَدواِت التوكيِد، ويسمى هذا الضرب من اخلَرب ابتدائيا

 أَنْ يِصلَ ِإىل اليقني يف معرفَِتِه، ويف هذه         أَن يكونَ مترددا يف احلكُِم، طالبا     : الثَّانية
  .احلال يحسن توكيده له؛ ِليتمكَّن ِمن نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبيا

أَنْ يكون منِكرا له، ويف هذه احلال يجب أَنْ يؤكَّد الْخبر مبؤكٍد أَو أَكْثَر              : الثَّالثة
  .وةً وضعفًا، ويسمى هذا الضرب ِإنكارياعلى حسب ِإنكاره ق

  : القاعدةُ الرابعة
ِإنّ، وأَنَّ، والقَـسم، والَم االبِتـداِء، ونونـا         : ِلتوِكيِد الْخبِر أَدوات كثريةٌ، منها    

را الشوأَم ،ةُ، وقَداِئدالز وفربيِه، والْحنالت فركيِد، وأَحوةُالتِطي.  

  اهرخروج اخلرب عن مقتضى الظَّ: الثُ الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ األوىل

ِإذَا ألْقى الْخبر خاِليا من التوِكيِد ِلخاِلي الذِّهن، ومؤكَّدا اسِتحـسانا للـسائِل              
  .تضى الظَّاِهراملُتردِد، ومؤكَّدا وجوبا ِللْمنِكِر، كان ذلك اخلرب جاريا علَى مقْ

  : القاعدةُ الثَّانيةُ
            ومن ،ظها املتكَلِّملْحالعتبارات ي ِضيِه الظَّاِهرقْتلَى خالِف ما يع ررى اخلَبجوقد ي

أَنْ ينزلَ خاِلي الذِّهِن منزلَةَ السائِل املُتردِد ِإذَا تقَدم يف الكالم ما يِشري ِإىل حكْـِم                : ذلك
  . بِراخلَ

  .أو أَن يجعلَ غَير الْمنكر كالْمنِكر؛ ِلظُهوِر أَماراِت اِإلنكار علَيِه
       عـدتلَها الرأَمت لَو اِهدوالئلُ وشِه ديِر املنِكر ِإنْ كانَ لديكغ ِكرنلَ الْمعجأو أَنْ ي

  .عن ِإنكاِره



اإلنشاُء: الثُ الثَّالباب  
   طليب وغِريه إىل طليبتقسيم: لُ األوالفصلُ

  : القاعدةُ األوىل
  :طَلَيب وغَير طَلَيب: الِْإنشاُء نوعان

فالطَّلَيب ما يستدعي مطْلوبا غَري حاصل وقت الطلِب، ويكونُ بـاَألمر والنهـِي،          
  .واالسِتفْهاِم، والتمني، والنداِء
    ما ال ي الطَّليب رغٌ كَثريةٌ، منها     وغَيا، وله صيعي مطلوبدتس :   ،حواملَـد ،بجعالت

  .والذَّم، والقَسم، وأَفعالُ الرجاِء، وكذلك ِصيغُ العقُوِد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األمر: اين الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ األوىل

  .الْأَمر طَلَب الِْفعل على وجِه اِالسِتعالِء
  : نيةالقاعدةُ الثَّا

ِفعلُ اَألمِر، والْمضارع املقرونُ بالِم اَألمِر، واسم ِفعِل الْـأَمِر،          : ِللْأَمر أَربع ِصيغٍ  
  .واملَصدر الناِئب عن ِفعل اَألمِر

  : القاعدةُ الثَّالثة
          سى ترعاٍن أُخِإىل م ِليناها اَألصعم نر عغُ اَألمِصي جرخت ِسـياِق     قَد ِمـن تفاد

الكالِم؛ كاِإلرشاِد، والدعاِء، وااللْتماِس، والتمني، والتخـيِري، والتـسويِة، والتعجيـِز،           
  .والتهديِد، واِإلباحِة



  يهالن: الثُ الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ األوىل

  .ِءالنهي طَلَب الكَف عن الِْفعِل علَى وجِه اِالسِتعالَ
  : القاعدةُ الثَّانيِة

  .ِللنهِي ِصيغةٌ واِحدةٌ، هي الْمضاِرع مع الَ الناِهيِة
  : القاعدةُ الثَّالثة

قَد تخرج ِصيغةُ النهِي عن معناها احلقيقي إىل معاٍن أُخرى تستفَاد ِمن الـسياِق              
ِاللْتماِس، والتمني، واِإلرشـاِد، والتـوبيِخ، والتيئـيِس،        وقَرائِن اَألحواِل؛ كالدعاِء، وا   

  .والتهِديِد، والتحِقِري
  

  : القاعدةُ الرابعة
: اِالسِتفْهام طَلَب الِْعلِْم بشيٍء لَم يكُن معلُوما ِمن قَبلُ، وله أَدوات كِثريةٌ، ِمنهـا             

  .الْهمزةُ، وهلْ
  :  اخلامسةالقاعدة

  :يطْلَب بالْهمزِة أَحد أَمرين
التصور، وهو ِإدراك الْمفْرِد، وِفي هِذِه احلَاِل تأْيت اهلمزةُ متلُوةً بالْمسؤوِل           : األول

أَم دعاِدلٌ بعاِلِب ميف الغ له ذْكَروي ،هنع.  
  . النسبِة، ويف هذه احلاِل يمتنع ذكْر الْمعاِدِلالتصديق، وهو ِإدراك: الثَّاين

  : القاعدةُ السادسة
  . التصِديق لَيس غَير، ويمتِنع معها ذكْر الْمعادل»هل«يطْلَب بـ

  : القاعدةُ السابعة
  : ِلِلاْسِتفْهام أَدوات أُخرى غَير اهلمزِة وهلْ، وهي

-وي ،نقَالَِء ميني الْععا ت طْلَب.  
  . ما، ويطْلَب ا شرح االسِم أَو حِقيقَةُ املسمى-
  . متى، ويطْلَب ا تعيني الزمان، ماِضيا كانَ أَو مستقْبالً-
-ةً، وتكونُ يف مل خاصقْبتساِن الْممالز ينيعا ت طْلَبانَ، ويويِل أَيهِضع التو.  
  . كَيف، ويطلَب ا تعيني احلاِل-
  . أَين، ويطْلَب ا املكان-
  . أَنى، وتأْيت ِلمعاٍن ِعدٍة، فتكونُ مبعنى كَيف، ومبعىن ِمن أَين، ومبعىن مىت-
  . كم، ويطَلب ا تعيني العدِد-
-   ينيعا ت طلَبوي ،اِن،  أَيمن الزا ع ُأَلسا، ويمهمعٍر ياِركِني يف أَمشتِد الْمأَح

  .والْحاِل، والعدِد، والعاِقل وغَيِر العاِقل علَى حسِب ما تضاف ِإليِه
  : القاعدةُ الثَّامنة

اجلواب معها بتعـيِني    جِميع اَألدواِت الْمتقَدمِة يطلَب ا التصور، ولذِلك يكونُ         
هنئُوِل عسالْم.  

  : القاعدةُ التاسعة
قَد تخرج أَلْفاظُ اِالسِتفْهاِم عن معاِنيها الْأَصِليِة ِلمعاٍن أُخرى تستفَاد ِمن ِسـياق             

ـ         تحِقِري، واِالسـِتبطاِء،   الكَالِم؛ كالنفْي، واِإلنكاِر، والتقْريِر، والتوبيِخ، والتعِظـيِم، وال
  .والتعجِب، والتسويِة، والتمني، والتشويِق

  



  : القاعدةُ العاشرة
طَلَب أَمٍر محبوٍب الَ يرجى حصولُه؛ ِإما ِلكَوِنِه مستِحيالً، وِإما لكوِنـه            : التمني

  .ممِكنا غَير مطْموٍع يف نيِلِه
  : عدةُ احلاديةَ عشرةَالقا

ـ   »لَيت«واللَّفْظُ الْموضوع للتمني     ، ولَو، ولَعلَّ، ِلغـرٍض     »هلْ«، وقد يتمنى ب
الَغي4(ب(.  
  :  الثانيةَ عشرةالقاعدةُ

 »لَعلَّ«ـيِه بِإذَا كَانَ الْأَمر الْمحبوب ِمما يرجى حصولُه كانَ طَلَبه ترجيا، ويعبر ف
 ى«أَوسٍض»عرلَغ تلُ فيه لَيمعتسوقد ت ،5( بالغي(.  

  :  الثَّالثةَ عشرةالقاعدةُ
والنعأَد ابناِئٍب مرٍف نال حباِإلقْب داُء طَلَب.  
  :  الرابعة عشرةالقاعدةُ

  . وأَيا، وهيا، وواالْهمزةُ، وأَي، ويا، وآ، وآي،: أَدوات النداِء ثَماٍن
  :  اخلامسةَ عشرةالقاعدةُ

  .اهلمزةُ وأَي ِلِنداِء الْقَريِب، وغَيرهما ِلِنداِء البِعيِد
  :  السادسة عشرةالقاعدةُ

 فَينادى بالْهمزِة وأَي، ِإشارةً ِإلَى قُربِه ِمن القَلْـِب          ،قَد ينزل الْبِعيد منزلَةَ الْقَريبِ    
                                      

املتمنى يف صورة املمِكن القريب احلصول؛ لكمال العناية به والتشوق إليه،           هو إبراز   ) لعل(و) هل(الغرض يف    )4(
تدل بأصل  ) لو(اإلشعار بعزة املتمنى وندرته؛ ألنَّ املتكلم يربزه يف صورة املمنوع، إذ إن             ) لو(والغرض يف   

  .وضعها على امتناع اجلواب المتناع الشرط
  .يل مبالغةً يف بعد نيلهالغرض هو إبراز املرجو يف صورة املستح )5(

نوحوِره ِفي الذِّهض .  
 الْهمزِة وأَي، ِإشارةً ِإلَى علُو مرتبِته،        فَينادى بغريِ  ،وقَد يرتَّل الْقَريب منزلَةَ الْبِعيدِ    

  .لَِتِه وشروِد ِذهِنِهفْأَو انِحطاِط منزلَِتِه، أَو غَ
  :  السابعة عشرةالقاعدةُ

   عم ناُء عدالن جرخي ِليالْأَص اهالقَـرائ       ن ِمن فادتسى تراٍن أُخعرِ  ِن ِإلَى مج؛ كـالز 
  . واِإلغْراِءوالتحسِر

  
  

الباباِب الرالقَ: عصر  
  : القاعدةُ األوىل

  .الْقَصر ختِْصيص أَمٍر بآخر بطَريٍق مخصوٍص
  : القاعدةُ الثَّانية

ورهشِر الْمالْقَص قطُرعبةُ أَر:  
  .النفْي واِالسِتثْناء، وهنا يكُونُ الْمقْصور علَيِه ما بعد أَداِة االسِتثْناِء: األول
  .ِإنما، ويكُونُ الْمقْصور علَيِه مؤخرا وجوبا: الثَّاين

 كان املقصود عليـه     الْعطْف بال، أَو بلْ، أَو لَكن، فِإنْ كان العطف بالَ         : الثَّالث
  .مقابالً ملا بعدها، وِإن كان العطف ببلْ أَو لكن، كان الْمقصور علَيِه ما بعدهما

  .تقِْدمي ما حقُّه التأِْخري، وهنا يكُونُ الْمقْصور عليِه هو الْمقدم: الرابع
  : القاعدةُ الثَّالثة

  .ور، ومقْصور علَيِهمقص: ِلكلِّ قَصٍر طَرفان



  : القاعدةُ الرابعة
  :ينقِسم القصر باعِتباِر طَرفَيِه ِقسميِن

  .قَصر ِصفٍَة علَى موصوٍف: األول
  .قَصر موصوٍف علَى ِصفٍَة: الثَّاين

  : القاعدةُ اخلامسة
  :سمينينقَِسم القَصر باعِتباِر الْحِقيقَِة والْواِقِع ِق

، وهو أَنْ يختص الْمقْصور بالْمقْصور عليِه حبـسِب الْحِقيقَـِة           )6(حِقيقي: األول
  .والْواِقِع بأَلَّا يتعداه ِإلَى غَيِره أَصالً

  .)8( معيٍن، وهو ما كَانَ االخِتصاص ِفيِه حبسِب اِإلضافَِة ِإلَى شيٍء)7(ِإضاِفي: الثَّاين
  
  
  
  
  

                                      

القصر احلقيقي يكثر يف قصر الصفة على املوصوف كما رأيت يف األمثلة، وال يكاد يوجد يف قصر املوصوف                   )6(
  .على الصفة

القصر اإلضايف يأيت كثريا يف كلٍّ ِمن قصر الصفة على املوصوف وقصر املوصوف على الصفة، وهو ميـدان                   )7(
  .اب والشعراءفسيح لتنافس الكت

)8(         ك إذا قلتمثالً، : ينقسم القصر اإلضايف باعتبار حال املخاطب ثالثة أقسام؛ وذلك أن ال حسن جاع عليالش
، وإن كـان يعتقـد   »قصر إفراٍد«فإن كان املخاطب يعتقد اشتراك علي وحسن يف الشجاعة، كان القصر   

ـ «ترددا ال يدري أيهما الشجاع، كان القصر        ، وإن كان م   »قصر قلبٍ «عكس ما تقول كان القصر       صر ق
  .»تعيٍني

البابوالوصلُالفصلُ:  اخلامس   
  الفصِلو  الوصِلحد:  األولُالفصلُ

  : األوىلالقاعدةُ 
، ولكلٍّ ِمـن    ، والفَصلُ ترك هذا العطفِ    الْوصلُ عطْف جملٍة على أُخرى بالواوِ     

  . مواِضع خاصةٌ والوصِلالفَصِل
  

   الفصِلمواضع: اين الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ األوىل

واضعن يف ثَالثَِة ميلَتمالْج نيلُ بالْفَص جبي:  
أَنْ يكُونَ بينهما اتحاد تام؛ وذلك بأَنْ تكونَ الْجملَةُ الثَّانيةُ توِكيدا ِللْأُولَى، : األول

  .إنَّ بين اجلملَتين كَمالَ اِالتصال: أَو بيانا هلا، أَو بدالً ِمنها، ويقَالُ ِحينِئٍذ
 تباين تام، وذلك بأَنْ تختِلفَا خبرا وِإنشاًء، أَو بأَالَّ تكونَ           أَنْ يكونَ بينهما  : الثَّاين

  .ِإنَّ بين اجلملَتين كَمالَ اِالنِقطَاع: بينهما مناسبةٌ، ويقَالُ ِحينِئٍذ
ِإنَّ بين  : ويقَالُ ِحينِئذٍ أَنْ تكونَ الثَّانيةُ جوابا عن سؤاٍل يفْهم ِمن الْأُولَى،          : الثَّالث

  .)9(اجلملَتين ِشبه كَمال اِالتصاِل

                                      

ذهب بعض املتأخرين من علماء املعاين إىل زيادة موضعني للفصل على املواضع الَّيت ذكرناها، ولكن هـذين                  )9(
  .املوضعني عند التأمل ميكن ردمها إىل املوضع الثالث



   الوصِلمواضع: الثُ الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ األوىل

اضعون يف ثَالَثَِة ميلَتمالْج نيلُ بصالْو ِجبي:  
  .ِإذَا قُِصد إشراكُهما يف الْحكِْم اِإلعرايب: األول

ِإذَا اتفَقَتا خبرا أَو ِإنشاًء، وكانت بينهما مناسبةٌ تامةٌ، ولَم يكُن هناك سبب : ثَّاينال
  .يقْتِضي الْفَصلَ بينهما

  .ِإذَا اختلَفَا خبرا وِإنشاًء، وأَوهم الْفَصلُ ِخالَف الْمقْصوِد: الثَّالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املساواةُ:  األولُلُالفص
  : القاعدةُ األوىل

الْمساواةُ أَنْ تكونَ املعاين بقدِر اَأللْفَاِظ، واَأللْفَاظُ بقَدِر الْمعاين، الَ يزيد بعضها            
  .علَى بعٍض

  
  اإلجياز: اين الثَّالفصلُ

  : القاعدةُ األوىل
    حتِة تكاِثراين املُتعالْم عمج ازالِْإجي         ـوهاِح، والِْإباِنِة واِإلفْـص اللَّفِْظ الْقَِليل مع 

  :نوعان
إجياز ِقصٍر، ويكونُ بتضِمِني الِْعباراِت الْقَِصريِة معاِني قَِصريةً ِمـن غَيـر            : األول

  .حذٍْف
ـ          : الثَّاين م أَكْثر لٍَة أَومج ٍة أَوذِْف كِلمكونُ حبذٍْف، ويح ازِإجي     نـيعـٍة تقَرين ع
ذُوفحالْم.  

  
  اإلطناب: ثُاِل الثَّالفصلُ

  : القاعدةُ األوىل
  :اِإلطْناب زيادةُ اللَّفِْظ علَى الْمعنى ِلفاِئدٍة، ويكُونُ بأموٍر ِعدٍة، ِمنها

اصِل الْخلَى فَضبيِه عنِللت الْعام دعب اصالْخ ِذكْر.  
الع وِذكْرأْن اخلاصالِْعنايِة بش وِم معمِة الع؛ ِإلفاداصالْخ عدب ام.  

  .واِإليضاح بعد اإلاِم، ِلتقْريِر الْمعىن يف ِذهِن الساِمِع



  .كتمِكِني الْمعنى من النفِْس، وكالتحسِر، وكَطُوِل الْفَصِل: والتكْرار ِلداٍع
هو أَنْ يؤتى يف أَثْناِء الكالَِم أَو بين كالميِن متِصلَيِن يف الْمعىن جبملٍَة واالعِتراض، و

  .أَو أَكْثر ال محلَّ هلا من اِإلعراب
            وا هلا، وهكيدوا تاهنعِملُ على متشى ترلٍَة أُخلَِة جبممالْج عقيبت وذْييلُ، وهوالت

  :ِقسماِن
لاألو :لَها قَبمى عنغتواس ناهعقَلَّ متثَِل ِإِن اسى الْمرجاٍر مج.  
  .غَير جاٍر مجرى الْمثَل ِإنْ لَم يستغِن عما قَبلَه: الثَّاين

ِه فيه لَولَيلَ عخدأَنْ ي ِكنمىن يعمب أْيت املتكلِّمما يكُونُ ِحينيو ،واِالحتراس فِْطنفَي ،م
همن هلِّصخويأْيت مبا ي ،لذلك.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الثاينالفن  :البياِنعلم   
  :وفيه سبع وعشرون قاعدةً، منشورة يف ثالثة أبواب

  .التشبيه: الباب األول
  .احلقيقة وااز: الباب الثَّاين
  .الِكناية: الباب الثَّالث

  
  

اَألالباب لُو :التشبيه  
  هأركان:  األولُالفصلُ

  : القاعدةُ األوىل
بيهشالكاف : الت بأَداٍة ِهي ،أَكْثر ها يف صفٍة أَورغي كَتياَء شارأَش ئًا أَوييانُ أَنَّ شب

  .أَو نحوها، ملْفوظةً أَو ملْحوظةً
  : القاعدةُ الثَّانيةُ

   بعةٌ، هيبيِه أَرشأَركانُ الت :،هببيِه، وأَداةُ         املُشـشفَـي التياِن طَرمسبِه، وي هبواملُش 
  .التشبيِه، ووجه الشبِه، ويِجب أَنْ يكونَ أَقْوى وأَظْهر ِفي الْمشبِه بِه ِمنه ِفي الْمشبِه



  يِهِبش التأقسام: اين الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

سرالْم شبيهِفيه اَألداةُالت تلُ ما ذُِكر.  
  : القاعدةُ الثَّانية

  .التشبيه الْمؤكَّد ما حِذفت منه اَألداة
  : القاعدةُ الثَّالثة

  .ما حِذف منه وجه الشبِه: التشِبيه الْمجمل
  : القاعدة الرابعة

  .ما ذُِكر فيه وجه الشبِه: التشبيه الْمفَصلُ
  : اخلامسةالقاعدةُ 

  .التشِبيه البليغُ ما حِذفت منه اَألداةُ ووجه الشبِه
  
  
  
  

  مثيِل التتشبيه: الثُ الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

يسمى التشبيه متثيالً ِإذا كان وجه الشبِه فيِه صورةً منتزعةً من متعدٍد، وغير تمِثيٍل           
هوج كُنِه كذلكِإذَا مل يبالش .  

  

  ينم الضيهِبشالت: عاِب الرالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

 مينالض شبيهشبيِه            : التر التوبِه يف صورٍة من ص هواملشب هبشفيه الْم وضعال ي تشبيه
  . املعروفِة، بلْ يلْمحان ِفي الترِكيِب

ى به ِليتؤي عووهذا النمِكنِه مبِإلَى املش ِندالذي أُس أَن احلُكْم فيد.  
  

  بيِهش التأغراض:  اخلامسالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

وذلك ِحني يسند ِإليِه أَمـر      : شبِه املُ بيانُ ِإمكانِ :  منها ،)10(أَغْراض التشبيِه كثريةٌ  
  .بيٍه له ش غرابته ِإالَّ بذكِرمستغرب ال تزولُ
 فَيفيـده   شبيِهفِة قَبلَ الت  وذلك حينما يكونُ املشبه غري معروِف الص      : وبيانُ حاِلهِ 

التالوصف شبيه.  
ـ   وذلك ِإذا كان املشبه معروف الص     :  حاِلهِ وبيانُ مقدارِ  لَ الترفَـةً   فِة قَبعشبيِه م

  .فِةار هذه الص يبين مقدشبيه وكان الت،ِإجماليةً
  . باملثاِل واِإليضاِحثبيِت إىل الت حيتاجكما ِإذا كان ما أُسِند إىل املشبِه: وتقْرير حاِلِه

هقْبيحت ِه أَوبشالْم ينيزوت.  

                                      

ما ترى إىل املشبه، وهذا هو الغالب، وقد ترجع إىل املشبه به األغراض املذكورة يف القاعدة ترجع مجيعها ك       )10(
  .وذلك يف التشبيه املقلوب وسيأيت



   املقلوبشبيهالت: ساِد السالفصلُ
   : اُألوىلالقاعدةُ

  . مشبها به بادعاِء أَنَّ وجه الشبِه فيه أَقوى وأَظهرالتشبيه املقلوب هو جعلُ املشبِه
  
  
  

احلقيقةُ: اين الثَّالبابازوا   
  يِوغ اللُّااز: لُو اَألالفصلُ

  : القاعدةُ اُألوىل
اِنعٍة ِمـن   املَجاز اللُّغوي هو اللَّفظُ املُستعملُ يف غِري ما وِضع لَه ِلعالقٍة مع قَرينٍة م             

ى احلقيقينِة املعِإراد .  
والِعالقةُ بين الْمعنى احلقيقي، واملعىن الْمجازي قد تكونُ املُشابهةَ، وقد تكـونُ            

  .غريها، والقَرينةُ قد تكونُ لفظيةً وقد تكونُ حاِليةً
  

   واملكنيةُةُحييِرص التاالستعارةُ: اين الثَّالفصلُ
  : اعدةُ اُألوىلالق

االسِتعارةُ ِمن ااِز اللُّغوي، وهي تشبيه حِذف أَحد طَرفَيِه، فَعالَقتهـا املـشاةُ             
  :دائما، وهي ِقسمان

  .تصرحييةٌ، وهي ما صرح فيها بلَفِظ املشبِه به: األول
  .بِه ورِمز له بشيٍء ِمن لوازِمهمكِنيةٌ، وهي ما حِذف فيها املشبه : الثَّاين

  ٍةعيب وتٍة إىل أصلي االستعارِةتقسيم: ثُاِل الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

  .تكُونُ االستعارةُ أَصِليةً إذا كان اللَّفظُ الذي جرت فيه امسا جامدا
  : القاعدةُ الثَّانيِة

  .اللَّفظُ الذي جرت فيه مشتقا أَو ِفعالًتكونُ االستعارةُ تبِعيةً ِإذا كانَ 
  : القاعدةُ الثَّالثة

كلُّ تبِعيٍة قَرينتها مكِْنيةٌ، وِإذا أُجِريت االستعارةُ يف واحدٍة منهما امتنع ِإجراؤها يف 
  .اُألخرى

  
  ٍةلقَ ومطدٍة وجمرٍةح إىل مرش االستعارِةتقسيم: ابع الرالفصلُ

  : القاعدةُ اُألوىل
  .ما ذُِكر معها مالَئم املشبِه بِه: االستعارةُ الْمرشحةُ

  : القاعدةُ الثَّانيِة
  .ما ذِكر معها مالَِئم املشبِه: االستعارةُ اردةُ

  : القاعدةُ الثَّاثة
  .املشبِهما خلَت من مالئماِت املشبِه به أَو : االستعارةُ الْمطْلَقةُ

  : القاعدةُ الرابعة
ال يعتبر الترشيح أَو التجريد ِإال بعد أَنْ تتم االستعارةُ باستيفائها قَرينتها لفظيةً أَو              

  .حاِليةً، وهلذا ال تسمى قَرينةُ التصرحييِة جتْريدا، وال قَرينةُ املكْنيِة ترِشيحا



  ةُمثيلي التالستعارةُا:  اخلامسالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

تركيب استعِملَ يف غِري ما وِضع له ِلعالَقَِة املشابهِة، مع قَرينٍة           : االستعارةُ التمثيليةُ 
لياَألص ناهعِإرادِة م اِنعٍة ِمنم.  

  
  لُ املرسااز: ابع السالفصلُ

  : القاعدةُ اُألوىل
 الْم ازقرينٍة      ا عِة، ملعالقِة غِري املشا ليعناها الْأَصِر ميف غَي ِملَتعتل كلمةٌ اسسر

ليى الْأَصمانعٍة من إرادِة املعن.  
  : القاعدةُ الثَّانيِة

تبـار مـا    السببيةُ، واملُسببيةُ، والْجزئيةُ، والكُلِّيةُ، واع    : ِمن عالقاِت ااِز الْمرسلِ   
  .كان، واعتبار ما يكونُ، والْمحلِّية، واحلالِّيةُ

  
   العقليااز: ناِم الثَّالفصلُ

  : القاعدةُ اُألوىل
ااز العقلي هو ِإسناد الفعِل أَو ما يف معناه إىل غِري ما هو لَه، لعالقٍة مع قرينـٍة                  

ناِد احلقيقيمانعٍة من ِإرادِة اِإلس.  
  : القاعدةُ الثَّانية

اِإلسناد اازي يكُونُ ِإىل سبِب الفعِل أَو زماِنه أَو مكاِنه أَو مصدِره، أَو بِإسـناِد         
  .املبين للفاعِل ِإىل املفعوِل أَو املبين للمفعوِل إىل الفاِعِل

الكنايةُ: ثُاِل الثَّالباب  
  : القاعدةُ اُألوىل
  .د به الزم معناه مع جواز ِإرادِة ذلك املعنىلفظٌ أُطِْلق وأُري: الِكناية
  : القاعدةُ الثَّانيِة

تنقَِسم الِكنايةُ باعتباِر املكْين عنه ثالثةَ أقساٍم، فِإنَّ املَكْين عنه قد يكونُ ِصفَةً، وقد          
  .يكونُ موصوفًا، وقد يكونُ ِنسبةً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ثُاِل الثَّالفن :ديِع البعلم  
  :وفيه عشر قواعد، منثورة يف بابني

  .احملسنات اللَّفظية: الباب األول
  .احملسنات املعنوية: الباب الثَّاين

  

البابل األو :فظيةنات اللَّاحملس  
  اسناِجل: الفصل األول

  : القاعدة األوىل
  :وهو نوعان. معىناِجلناس أَن يتشابه اللَّفظاِن يف النطْق ويختِلفا يف الْ

نـوع احلُـروِف،    : وهو ما اتفَق فيه اللَّفظان يف أُموٍر أَربعٍة، هـي         : تام: األول
  .وشكلُها، وعددها، وترتيبها

  .وهو ما اختلَف فيه اللَّفظان يف واحٍد ِمن الْأُموِر الْمتقَدمِة: غَير تام: الثَّاين
  

  االقتباس: اين الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

              ريِف ِمـنآِن الكرِمي أَو احلديِث الشالْقُر ئًا ِمنيِر شعثِْر أَو الشالن ِمنيضت اِالقِْتباس
  .غَيِر داللٍة علَى أَنه منهما، ويجوز أَنْ يغير يف اَألثَر الْمقْتِبس قَليالً

  

  عجالس: الثُ الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

هِفقَر تاوسما ت لهِف الْأَِخري، وأَفْضرن يف الْحيالْفَاِصلَت افُقوت عجالس.  

اين الثَّالباب :احملساملعنويةنات   
  ةُيِروالت:  األولُالفصلُ

  : القاعدةُ اُألوىل
ردا له معنيان، قَريب ظاِهر غَير مراٍد، وبعيد خفي التوريةُ أَنْ يذْكُر املتكلِّم لَفْظًا مفْ

املُراد وه.  
  

  اقبالطِّ: اين الثَّالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

  : الطِّباق الْجمع بين الشيِء وِضده يف الكالِم، وهو نوعان
  .يِه الضدان ِإجيابا وسلْباِطباق اِإلجياب، وهو ما لَم يختِلف ِف: األول
  .ِطباق السلِب، وهو ما اختلَف ِفيه الضدان ِإجيابا وسلْبا: الثَّاين

  
  لةُابقَاملُ: ثُاِل الثَّالفصلُ

  : القاعدةُ اُألوىل
  .ك علَى الترِتيِبالْمقَابلَة أَنْ يؤتى ِبمعنييِن أَو أَكْثَر، مث يؤتى مبا يقَابلُ ذل

  
  عليِل التنسح: ابع الرالفصلُ

  : القاعدةُ اُألوىل
حسن التعِليِل أَنْ ينِكر اَألديب صراحةً أو ِضمنا ِعلَّةَ الشيِء الْمعروفَةَ، ويأِْتي بعلٍَّة             

  .أدبيٍة طَريفٍة تناِسب الغرض الَِّذي يقِْصد ِإلَيِه



  ه وعكسم الذَّهِبش مبا ي املدِحتأكيد:  اخلامسالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

  :تأِْكيد الْمدِح مبا يشبه الذَّم ضربان
  .أَنْ يستثْنى ِمن ِصفَِة ذَم منِفيٍة ِصفَةُ مدٍح: األول
عدها بأَداِة اسِتثْناٍء تِليها ِصفَةُ مـدٍح       أَن يثْبت ِلشيٍء ِصفَةُ مدٍح، ويؤتى ب      : الثَّاين

  .أُخرى
  : القاعدةُ الثَّانية

  :تأِْكيد الذَّم مبا يشبه املدح ضرباِن
  .أَن يستثْنى ِمن ِصفَِة مدٍح منِفيٍة ِصفَةُ ذَم: األول
ى بعدها بأَداِة اسِتثْناٍء تِليهـا ِصـفَةُ ذَم         أَنْ يثْبت ِلشيٍء ِصفَةُ ذَم، ثُم يؤت      : الثَّاين

  .أُخرى
  

   احلكيِمأسلوب: ساِد السالفصلُ
  : القاعدةُ اُألوىل

أُسلوب احلكيِم تلَقِّي الْمخاطَِب بِغِري ما يترقَّبه، ِإما بترِك سؤاِله واِإلجابـِة عـن              
الِمِه علَى غِري ما كانَ يقِْصد؛ ِإشارةً إىل أَنه كانَ ينبغي له أَنْ سؤاٍل مل يسأَلْه، وِإما حبمِل ك

  .يسأَلَ هذا السؤالَ أَو يقِْصد هذا الْمعنى
 


